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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 
Съвместната оценка на заплахата на EUIPO и Европол е стратегически доклад, с който се 
предоставя актуална информация на създателите на политики, практикуващите 
специалисти, предприятията и широката общественост относно заплахата от 
престъпления срещу интелектуалната собственост (ИС), пред която е изправен 
Европейският съюз (ЕС). 

 
Фалшифицираните и пиратските стоки в ЕС се оценяват на до 119 млрд. евро, което 
представлява до 5,8 % от вноса (1). Общият брой на разкритите случаи на 
фалшифицирани стоки от митническите органи на границата на ЕС и на вътрешния пазар 
е намалял от 2019 г. насам. През 2020 г. са задържани приблизително 66 милиона 
артикули в сравнение със 76 милиона през 2019 г. Кризата, предизвикана от COVID-19, 
оказа влияние върху резултатите от конфискациите за 2020 г. с ограничаване на 
търговията през първите месеци на пандемията, намаляване на броя на стоките, 
преминаващи границите, и създаване на допълнителни трудности за правоприлагащите 
органи при прилагането на обичайните проверки. 

 
Пандемията от COVID-19 също даде тласък на престъпната икономика. Престъпността, 
свързана с ИС, като производството и разпространението на фалшифицирани стоки, 
рязко се е увеличила през този период. 

 
Фалшификаторите често използват сложни търговски пътища, за да транспортират 
своите стоки от държавата на производство до пазарите на местоназначение. Въпреки 
че фалшификатите се превозват до ЕС предимно в насипно състояние с товарен 
транспорт, през последните години се наблюдава сериозно увеличение на използването 
на експресни транспортни услуги, особено чрез малки колетни пратки. Това значително 
увеличение е свързано с растежа на онлайн пазарите. 

 
Престъпните мрежи, организиращи вноса на фалшификати в ЕС, са установени предимно 
извън ЕС, където се извършва по-голямата част от производството на фалшифицирани 
стоки. Установените в ЕС престъпни мрежи са отговорни за разпространението на тези 
вносни фалшифицирани стоки и, в някои случаи, за експлоатацията на съоръжения за 
сглобяване на полуготови продукти. 

 
Нарастващият внос на фалшифицирани опаковъчни материали и полуготови продукти в 
ЕС ясно показва наличието на незаконни производствени съоръжения в ЕС. В много 
държави членки бяха открити производствени обекти, които включват лаборатории за 
производство на фалшиви фармацевтични продукти, фабрики, етикетиращи 
фалшифицирани облекла и луксозни стоки, съоръжения за производство и 
преопаковане на незаконни пестициди и цигари, фабрики за презареждане както на 
автентични, така и на фалшиви празни бутилки алкохолни напитки, и нелегални фабрики 
за преопаковане на фалшиви парфюми. 

 
Подобно на много други престъпни дейности, понастоящем фалшифицирането разчита 
в голяма степен на цифровите технологии за набавяне на компоненти и разпространение 
на продукти (както материални, така и нематериални) сред потребителите чрез онлайн 
платформи, социални медии и услуги за съобщения в реално време. 
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Престъпниците разчитат на фалшиви документи за внос и транспортиране на незаконни 
стоки. Злоупотребата със законни стопански структури, например канали за търговия на 
дребно с цел улесняване на движението на стоки и изпиране на незаконни печалби, е 
неразделна част от търговията с фалшифицирани стоки. 

 
Фалшификаторите се насочват все повече към луксозни стоки, както и към широк набор 
от стоки за ежедневна употреба. 

 
Дрехите, аксесоарите и луксозните стоки остават сред най-популярните категории 
продукти за фалшифициране. Такива фалшифицирани артикули все още се продават 
често на физически пазари и във физически магазини. 

 
Електронните/електрическите устройства, мобилните телефони и компонентите са 
все по-засегнати от нарушенията на ПИС. Някои от най-търсените електронни продукти 
са изложени на риск да бъдат фалшифицирани и рекламирани на онлайн пазари, дори 
преди оригиналните изделия да са на разположение за продажба. Фалшификаторите 
могат да се опитат да се възползват от нарастващия световен недостиг на 
полупроводникови чипове, като въведат на пазара фалшифицирани полупроводници 
като диоди. 

 
Храните и напитките са популярни сред фалшификаторите, което представлява 
сериозна заплаха за потребителите. Производството на незаконни хранителни продукти, 
особено напитки, е все по-професионално и сложно. Някои фалшификатори използват 
бизнес модел „от край до край“, който обхваща цялата верига на доставки и дистрибуция. 
Престъпниците фалшифицират или манипулират всички видове хранителни продукти и 
подвеждат потребителите чрез промяна на етикетите, производствените процеси, 
измамно посочване на географски произход и/или чрез замяна на продукти. 

 
Фалшифицираните парфюми и козметични продукти се откриват в ЕС както като 
готови за употреба продукти, така и като компоненти на продукти, които се използват за 
създаване на крайни фалшифицирани продукти в незаконни лаборатории на ЕС. 
Фалшификаторите продължават да произвеждат стоки за ежедневна употреба, 
включително шампоани, паста за зъби, козметика и препарати. Нарастването на 
продажбите на фалшифицирани стоки онлайн е продължаваща тенденция. 

 
Пестицидите премахват вредните организми във или върху растенията. Търговията с 
незаконни пестициди продължава да бъде нискорисково престъпление с висока печалба 
за нарушителите, поддържано от голямото търсене на незаконни продукти и режим, 
който налага само слаби санкции на нарушителите. Тази търговия генерира значителна 
възвръщаемост на печалбата при ниска първоначална инвестиция. 

 
Фалшифицираните фармацевтични продукти до голяма степен продължават да са с 
произход извън ЕС, въпреки че могат да се произвеждат и в незаконни лаборатории в 
рамките на ЕС. Разпространението на фалшифицирани фармацевтични стоки почти 
изцяло се измести от физически към онлайн пазари, включително специализирани 
платформи, например онлайн аптеки, и широко използвани платформи на социалните 
медии. Престъпните групи фалшифицират все по-широк набор от лекарства. 
Престъпниците продължават да се възползват от възможностите, които възникват 
вследствие на пандемията от COVID-19. 
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Понастоящем пиратството е почти изцяло цифрово престъпление. Предпочитанията на 
потребителите по отношение на медийното потребление се пренасочиха към услуги за 
стрийминг за достъп до цифрово съдържание чрез различни приложения и платформи. 
Замесените престъпници използват умело модерни технически мерки за 
противодействие. В някои случаи пиратството на цифрово съдържание е свързано с 
други престъпни дейности в кибернетичното пространство, като крипто-отвличането или 
разпространението на зловреден софтуер. 

Тютюневите изделия са сред най-често докладваните фалшифицирани стоки. 
Престъпните мрежи бяха в състояние да поддържат престъпен бизнес модел чрез 
създаването на модерни и професионални производствени съоръжения по-близо до 
техните пазари на местоназначение. Въпреки че потреблението на тютюн в ЕС е 
намаляло през последните няколко години, пазарният дял на употребените незаконни 
тютюневи изделия остава висок. 

 
Детските играчки, нарушаващи правата върху ИС, често се откриват и конфискуват 
както в ЕС, така и при влизането им в ЕС. Те не отговарят на правилата за здраве и 
безопасност и излагат децата на сериозни рискове за безопасността. Органите 
обикновено отбелязват увеличаване на броя на конфискациите непосредствено преди и 
по време на празнични сезони. 

 
Престъпленията срещу интелектуалната собственост имат значителни икономически 
последици както за публичния, така и за частния сектор. Освен това фалшифицираните 
стоки могат да окажат сериозно въздействие и върху здравето и безопасността на 
потребителите, както и да доведат до негативни последици за околната среда. 

 

ОСНОВНИ РАЗВИТИЯ 
 

• Престъпленията срещу ИС продължават да представляват съществена заплаха за 
здравето и безопасността на потребителите. Освен това те оказват отрицателно 
въздействие върху икономиката на ЕС, като през 2019 г. в ЕС са внесени 
фалшифицирани и пиратски стоки на стойност 119 млрд. евро, което представлява до 
5,8 % от вноса в ЕС. Това е особено обезпокоително, тъй като ЕС се стреми да премине 
към икономическо възстановяване след пандемията. 

 
• Въпреки че повечето фалшифицирани стоки, разпространявани в ЕС, се произвеждат 
извън ЕС, има признаци, че производството на фалшифицирани и неотговарящи на 
стандартите стоки все повече се извършва в рамките на ЕС. Честото изземване на 
фалшифицирани опаковъчни материали и полуготови продукти при влизане в ЕС ясно 
показва наличието на производствени съоръжения в ЕС — някои за частично 
сглобяване, а други — за пълни производствени цикли. 

 
• Пандемията от COVID-19 създаде нови бизнес възможности за разпространение на 
фалшифицирани и неотговарящи на стандартите стоки. Престъпните мрежи, участващи 
в престъпления срещу ИС, са много адаптивни в приспособяването на своя бизнес 
модел чрез изместване на акцента върху продуктите и маркетинга. 
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• Подобно на много други престъпни дейности, понастоящем фалшифицирането разчита 
в голяма степен на цифровите технологии за набавяне на компоненти и разпространение 
на техните продукти (както материални, така и нематериални) сред потребителите чрез 
онлайн платформи, социални медии и услуги за съобщения в реално време. Пандемията 
от COVID-19 допълнително затвърди това развитие. 

 
• Въпреки че за финансовото измерение на фалшификаторската дейност, извършвана в 

ЕС, до голяма степен е налице недостиг на информацията, има доказателства, че 
фалшификаторите печелят от престъпна дейност, като използват както традиционни, 
така и по-сложни схеми, включващи технологии, изпиране на пари, основаващo се на 
търговия и офшорни юрисдикции. 

 

• Предполага се, че престъпните мрежи, организиращи вноса и разпространението на 
фалшифицирани стоки в ЕС, са установени извън ЕС, където се извършва по-голямата 
част от производството на фалшифицирани стоки. Установените в ЕС престъпни мрежи 
са отговорни за разпространението на тези вносни фалшифицирани стоки и, в някои 
случаи, за експлоатацията на съоръжения за сглобяване на полуготови продукти. 

 
• Облеклото и аксесоарите за облекло се популяризират чрез продажби в реално време, 
видеоклипове и спонсорирани реклами в социалните медии, насочващи към клиенти 
измамни оферти за отстъпки или маркови продукти с ниска цена. 

 
• Фалшификаторите се възползват от недостига на доставки на полупроводникови чипове 
в световен мащаб. Мобилните телефони, техните аксесоари и компоненти са сред най-
засегнатите стоки, към които са насочени нарушенията на ПИС върху дизайни и марки. 

 
• Производството на незаконни хранителни продукти, особено напитки, е все по-
професионално и сложно. Някои фалшификатори използват бизнес модел „от край до 
край“, който обхваща цялата верига на доставки и дистрибуция. Нарушенията на 
защитените географски указания обхващат широк набор от продукти и продължават да 
бъдат широко докладвани. 

 
• Нарушенията на правата на интелектуална собственост, свързани с парфюмите и 
козметичните продукти, са свързани с производството на стоки за ежедневна употреба: 
основно шампоани, паста за зъби, козметика и препарати. 

 
• Търговията с незаконни пестициди продължава да бъде нискорисково престъпление с 
висока печалба за нарушителите, поддържано от голямото търсене на незаконни 
продукти и режим, който налага само слаби санкции на нарушителите, като генерира 
значителна възвръщаемост на печалбата при ниска първоначална инвестиция. 

 

• Производството на незаконни фармацевтични продукти понастоящем често се 
извършва в незаконни лаборатории в рамките на ЕС. Те трудно могат да бъдат открити 
и са доставяни на множество разпространители. Тези продукти обаче до голяма степен 
продължават да са с произход извън ЕС. 
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• Уебсайтове, които разпространяват незаконно аудио-визуално съдържание, се хостват на сървъри в цяла 
Европа, Азия и Близкия изток. Замесените престъпници използват умело модерни технически мерки за 
противодействие. В някои случаи пиратството на цифрово съдържание е свързано с други престъпни 
дейности в кибернетичното пространство, като крипто-отвличането или разпространението на зловреден 
софтуер. Пиратите използват нови технологии, за да прикриват цифрови следи и да използват прокси услуги 
за създаване на устойчиви мрежи за хостинг. Присъствието онлайн по време на пандемията от COVID-19 
доведе до увеличаване на предлагането на висококачествени устройства за стрийминг и различни 
предложения за незаконно съдържание. 

 
 
• Престъпните мрежи, участващи в незаконно производство, са в състояние да поддържат престъпен бизнес 

модел чрез създаването на модерни и професионални производствени съоръжения по-близо до пазарите 
на местоназначение. 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ 

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 
СОБСТВЕНОСТ В ЕС 

 

Престъпленията срещу интелектуалната собственост, оказват отрицателно въздействие 
върху икономиката, околната среда и здравето и безопасността на гражданите на ЕС. 

 
Според неотдавнашно проучване, проведено от EUIPO и ОИСР, през 2019 г. в ЕС са 
внесени фалшифицирани и пиратски стоки на стойност 119 млрд. евро, което 
представлява до 5,8 % от вноса в ЕС (2). 

 
Повечето от дружествата, чиито права върху ИС са нарушени от фалшификатори, се 
намират в държави със силно иновативни икономики. Почти 39 % от митническите 
изземвания, извършени през 2017—2019 г., са свързани с продукти, нарушаващи правата 
върху ИС на притежатели на права в САЩ, непосредствено следвани от притежатели на 
права в ЕС от Франция (18 %), Германия (16 %) и Италия (9,8 %) (3). 

 
В поредица от секторни проучвания EUIPO оценява загубата на продажби в размер на 
над 83 млрд. евро годишно в периода 2013—2017 г. в резултат на фалшифицирането. 
Това съответства на очаквани загуби в размер на 15 млрд. евро данъчни приходи (4) и на 
общо 671 000 работни места. 

 
Престъпленията срещу ИС нанасят вреди на репутацията на законните производители, 
като същевременно вредят на справедливото производство и нарушават конкуренцията 
на пазара. Освен това някои престъпления срещу ИС, например престъпленията в 
областта на фармацевтиката, намаляват наличните средства за научни изследвания и 
обществени иновации (5). 
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Престъпленията срещу ИС представляват съществена заплаха за здравето и 
безопасността на потребителите в ЕС, особено тези, които включват фалшифицирани и 
фалшиви лекарства, храни и напитки, козметика, електрически домакински стоки и 
играчки. Тези категории продукти представляват повече от 15 % от общото количество 
артикули, конфискувани на външната граница на ЕС (6). 

 
Фалшифицираните лекарства и санитарни продукти могат сериозно да навредят на 
здравето на потребителите. Те често се произвеждат при нехигиенични условия от 
неквалифициран персонал и могат да съдържат високи нива на токсични съставки, 
погрешни активни съставки, грешни количества или изобщо да не съдържат активни  
 
съставки. Пандемията от COVID-19 доведе до стимулиране на производството и 
търговията с някои незаконни и фалшиви медицински и санитарни продукти (7) и 
допълнително изостри заплахата от престъпления срещу ИС. 

 
Фалшифицирането на храни и напитки също е повод за сериозно безпокойство. 
Фалшифицираните продукти са предимно с качество, което не отговаря на стандартите, 
и могат да съдържат опасни или вредни материали. Престъпниците фалшифицират 
широк набор от луксозни и ежедневни хранителни продукти, при условие че са 
печеливши (8). 

 

 
 

Фалшифицираните и фалшивите играчки, електронните устройства и частите за превозни 
средства също представляват заплаха за човешкото здраве и безопасност. Фалшивите 
играчки не подлежат на строгите изпитвания за безопасност, изисквани от закона, и 
нямат предупреждения или съвети върху опаковката. При незаконни електронни 
продукти, например телевизионни декодери, е налице риск от прегряване и поражения 
от електрически дефекти. Нередности, като например лоша връзка с контакта, могат да 
причинят пожари. 

 
Фалшифицираните пестициди и пестицидите, които не отговарят на стандартите, 
представляват значителна и нарастваща заплаха за екологичната сигурност на ЕС, тъй 
като тези продукти могат да замърсят сериозно земеделската земя, хранителните 
продукти, отглеждани върху нея, въздуха и водата за дълъг период от време. Налице са 
допълнителни рискове при неправилното съхранение и обезвреждане на химически 
продукти (9), като например незаконни пестициди и фармацевтични продукти. 
Престъпленията срещу ИС представляват висок риск за природната среда, човешкото 
здраве и безопасност и законната икономика. 
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